Предмет: ПОДАТКОВА СИСТЕМА
Факультет: економічний

Курс 4-й
Загальна кількість годин – 180
Лекції –48
Практичні - 20
СРС - 112

Обов’язковий: Х
Вибірковий:
Річний:
8 семестр:
ECTS – 6

Мета: вивчення фінансових відносин, пов'язаних з примусовим
відчуженням і перерозподілом частини вартості національного продукту з
метою формування загально-державного фонду грошових ресурсів.
Завдання: засвоєння теоретичних та організаційних основ податкової
системи та податкової політики, методики розрахунків, порядку сплати
прямих і непрямих податків юридичними та фізичними особами,
альтернативних систем оподаткування, діяльності державної податкової
служби.
Предмет: економічні відносини з приводу перерозподілу валового
внутрішнього продукту і національного доходу для створення
загальнодержавного централізованого фонду грошових коштів.
Зміст дисципліни розкривається в темах:
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7.

Розділ 1. Теоретичні основи податкової системи України та основні
податки
Сутність і види податків.
Організація податкової системи.
Державна податкова служба України.
Облік платників і надходжень податків до бюджету.
Ухиляння від податків і перекладання податків.
Податкова політика в системі державного регулювання економіки.
Неподаткові платежі в бюджет.

Розділ 2. Основні прямі та непрямі податки. Інші податки і збори
8. Сутність і види податків.
9. Податок на додану вартість.
10.Акцизний збір.
11.Мито.
12.Податок на прибуток підприємств.
13.Фіксований сільськогосподарський податок.
14.Податок з доходів фізичних осіб.
15.Спрощена система оподаткування суб'єктів малого підприємництва.
16.Плата за ресурси та послуги.
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ПЕРЕДУМОВИ: Вивчення курсів "Державні фінанси", "Бюджетна система".
ІНДИВІДУАЛЬНА РОБОТА: Самостійне вивчення студентами окремих тем,
консультації.
ПОТОЧНИЙ КОНТРОЛЬ:
ПІДСУМКОВИЙ КОНТРОЛЬ (письмовий):
Іспит:
Задача – 50;
Теоретичне питання – 50.
“5”
“4”
“3”

А
В
С
D
Е

100-90
89-82
81-75
74-69
60-68

